
కావ్య హేతువులు 
ఉపన్యాసకుడు 

డా.రామక పాండురాంగ శరమ 



‘నిప్పు పుట్ట ాంచాడు’ 

ఈ కి్రయ జరుగాలాంటే ఏమి ఉాండి ఉాండాలి? 

అగి్గపెట్టట , అగి్గపులల  అనే సాధన్యలు; వాట్ని రాపిడి పెట్ట డాం అనే 
వాాపరాం. 

ఆ సాధన్యలు, ఆ వాాపరాం నిప్పు పుట్ట ాంచడాంలో ‘హేతువులు'. 

హేతువు అాంటే? 
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హేతువు అంటే ఏమి? 



  

 

 ఏది ఉాంటేనే కారాాం పుడుతుాందో అది హేతువు / కారణాం. 

         (హేతుుః=కారణాం) ‘కారానియత పూరవవృత్తి తవాం కారణతవమ్’ 
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హేతువు అంటే… 



 

  నిరుపహత్త సథ లాంబు; రమణీ పిియదూత్తక తెచ్చి యిచ్చి క 
ప్పుర విడె; మాతమక్రాంపయిన భోజన; ముయ్యాల మాంచ; మొప్పు త 
పపరయఁ రసజ్ఞు ; లూహఁ దెలియాంగల లేఖక పఠకోతి ముల్; 
దొరిక్రనఁగాని, యూరక ‘కృతుల్ రచ్చయిాంపు’ మట్నన, శకామే? 

            పెద్ద న - చాటువు 
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కవిత్వం రాయాలంటే… 



            ‘కవయుః కాళిదాసాదాాుః కవయో వయమపామీ’ 

 “ఏకో వృక్షుః త్తష్ఠ తాగి్ర” కవితవమేన్య? (నివేదిక) 

 “పదిక్ర న్యలుగు,పదిక్ర న్యలుగు” (పిత్తపద్న) 

    మొ. కవిత్వవలై తే, కవితవాం కానిదేది? అసలు ‘కవితవాం’ అాంటే? 

“కపిప చెప్పపది కవితవాం - విపిప చెప్పపది వాాఖా” – సిన్యరె 
                      న్యఽకవితవ మధరామయ వాాధయే ద్ాండన్యయ వా। 

                      కుకవితవాం పునుః సాక్షానమృత్త మాహు రమనీషిణుః॥     - భామహుడు. 
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ఏదైనా కవిత్వమేనా? 



 

  ‘శక్రి ;రినపుణత్వ; కావాశాసాా ద్ావేక్షణాత్। 

           కావాజు శిక్షయాఽభాాసుః, ఇత్త ‘హేతు’ సి దుద్భవే’॥   

                                                           - మమమటుడు, కావాపికాశుః 

 

                 1. శక్రి  / పిత్తభ        2. వుాతపత్తి /నిపుణత        3. అభాాసము 
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కావ్యహేతువులు 



1. కావాాంతు జాయతే జాతు కసాచ్చత్ పిత్తభావతుః। 

    (ఒకానొక పిత్తభావాంతునివలల నే కావాాం పుడుతుాంది) – భామహుడు, కావాాలాంకారుః. 

 

2.  అవుాతపత్తి కృతో దోష్ుః శకిాా సాంవిియతే కవేుః। 

      యసి వశక్రి కృత సి సా ఝట్తేావాఽవభాసతే॥ 

     (అవుాతపత్తి  వలన కలిగ్ర దోష్మేదెై న్య ఉాంటే అది పిత్తభతో కపిపవేయబడుతుాంది కాని 
అశక్రి (పిత్తభారాహితాాం)వలల  కలిగ్గన దోష్ాం వాంట్నే బయట్పడుతుాంది.)   
      - ఆనాంద్వరధ నుడు, ధవన్యాలోకుః 
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1.శక్తి / ప్రతిభా వైశిష్్టయం.. 



 

3. శక్రి ుః కవితవబీజభూతుః సాంసాారవిశేష్ుః యాాం విన్య కావాాం న పిసరేత్, 

         పిసృతాం వా అపహసనీయత్వాం సాాత్ । 

         (శక్రి /పిత్తభ అనేది కవితవబీజభూతమై న పితేాకమై న సాంసాారాం. అది లేకుాంటే   
కావామే పుట్ట దు. పుట్ట న్య అపహాసాాం పలౌతుాంది.) – మమమటుడు, కావాపికాశుః 

4. పిత్తభా పిధానాం కారణమ్। వుాతపతాభాాసౌ తు పిత్తభాయా ఏవ సాంసాారకాుః। 

         (పిత్తభకు సాంసాారమిచ్చివి వుాతపతాభాాసాలు. పిత్తభయే పిధాన కారణాం)         

                   తౌతభటుట -కావా సవరూపమ్.                     
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శక్త ి/ ప్రతిభా వైశిష్్టయం.. 



1.‘బుదిధ ’ సిాత్వాలికీ పి్రకిా, ‘మత్త’ రాగామిగోచరా। 

    ‘సమృత్త’ రవాతీతవిష్యా, ‘పిజాు ’ తెై ైకాలికీ మత్వ ॥ 

    ‘పిజాు ’ నవనవోనేమష్శాలినీ పిత్తభా మత్వ ॥- జగన్యనథ పాండిత రాయలు, రసగాంగాధరుః.                                        

2. ‘పిత్తభా’ అపూరవవసి్తనిరామణ క్షమా పిజాు ।। - ఆనాంద్వరధ నుడు – ధవన్యాలోకుః. 

3. మనసి సదా స్తమాధిని విస్తురణ మనేకధాఽభిధేయసా। 

     అక్రల ష్టట ని పదాని చవిభాాంత్త యసాా మసౌ శక్రి ుః ॥  - రుది్టుడు - కావాాలాంకారుః 
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శక్తి / ప్రతిభా నిర్వచనం 



*పిత్తభ / శక్రి  స్థథ లాంగా రెాండువిధాలు. 

    అవి – 1. సహజ  2. ఔపధిక్ర  
     1.సహజ పిత్తభ:- దీనికే ‘దెై వీ శక్రి ’ అనికూడా ప్పరు. ప్రతన వాంట్వారు ఈ 

విధమై న పిత్తభ కలిగ్గన కవులు. 

      2. ఔపధిక్ర పిత్తభ:- దీనికే ‘వుాతపనన పిత్తభ’  అని కూడా ప్పరు. 
కావా,శాసా ,పురాణేత్తహాసాది పఠనాం, అభాాసాం వలన పాందిన పిత్తభ. 

      ఈ రెాండిాంట్లో ‘సహజపిత్తభ’నే గొపపది. 
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దైై విధ్యం 



1. భావయితి్త :-  భావయితి్త అాంటే కవిక్రగల అత్తలోక ద్ృషిట . 

         ఉదా:- పిత్యాష్పవన్యల పదిమని పులక్రాంచ్చ 

                       చ్చాందెను చ్చన్యనరి చ్చలిపినవువ (నాండూరి రామకృష్ణ మా చారా, త్వరాతోరణాం) 

 

2.        కారయితి్త :- ఏ పిత్తభవలల  కవి కావారచన చ్చయగలుగుతున్యనడో అది 
కారయితి్త. ఇది మూడు విధాలు. 
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ప్రతిభ భేదాలు (రాజశేఖరుడు) 



1.   సహజ :- జన్యమాంతర సాంసాారజనా పిత్తభ – సహజ.  

        ఇటువాంట్ పిత్తభ కలిగ్గన కవిని ‘సారసవతుడు’ అాంటారు. 

2. ఆహారా:- ఇహజనమ సాంసాార జనా పిత్తభ – ఆహారా. 

 ఈ పిత్తభగల కవిని ‘అభాాసి’ అాంటారు. 

3. ఔపదేశిక్ర:- మాంతి,తాంతి్వది ఉపదేశజనా పిత్తభ – ఔపదేశిక్ర. 

 ఈ పిత్తభగల కవిని ‘ఔపదేశికుడు’ అాంటారు. 
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కార్యితిి-తిివిధ్ 



పిత్తభ 

భావయితిీ 

కారయితిీ 

సహజ సారసవతుడు 

ఆహారా అభాాసి 

ఔపదేశికీ ఔపదేశికుడు 
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ప్రతిభ-భేదాలు 



1.  పాండితకవయుః కవయుః కేవలకవయసి్త కేవలాం కపయుః 

        - లోకోక్రి  

2.శకేి ుః వుాతపత్తి  రేవ శిేయసీ, సా హి కవేుః అశక్రి కృతాం దోష్ మశేష్ 
మాచాాద్యత్త.     - మాంగళుడు. 

* యాయావరీయుని తీరుప – 

 *లావణాాం లేని రూపాం, రూపాం లేని లావణాాం శోభిలల వు. శక్రి వుాతపతిులు       
కలిసి ఉాంటేనే శిేయసారాం.  
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2.వుయత్పతిి/నిపుణత్ 



1. నిపుణత్వ లోకకావాశాసాా ద్ావేక్షణాత్।  - కావాపికాశుః. 

         (లోక వావహారాలు, కావాాలు,శాసాా లు బాగుగా తెలియడాం నిపుణత) 

2. బహుజు త్వ వుాతపత్తి । (బహుజు తయే వుాతపత్తి ) – ఆచారుాడు. 

3. సమసి వసి్త పౌరావపరాపరామరశకౌశలాం వుాతపత్తి ుః। -అభినవ గుపిుడు 

         (అనిన విష్యాలయాందు ముాందువనుకలు తెలియుట్యే వుాతపత్తి ) 
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వుయత్పతిి/నిపుణత్ 



1.కావాజు  శిక్షయాఽభాాసుః। - కావాపికాశుః 

   (కావాజ్ఞు లవద్ద  శిక్షణ పాందుట్యే అభాాసము) 

2.కావావిత్ శిక్షయా పునుఃపునుఃపివృత్తి  రభాాసుః।                                 
(కావావేతి లద్గిర పాందిన శిక్షణను మాట్మాట్క్ర చ్చయడమే అభాాసాం) 

         -హేమచాందుు డు, కావామీమాాంస  

* సమాధి ఆాంతర పియతనాం, అభాాసాం బాహాపియతనాం. 

*  * ఈ వుాతపత్తి , అభాాసాం పిత్తభకు సాంసాారానినసిాయి. 
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3.అభాయసము 



 డా. రామక పాండురాంగ శరమ 

 

http://academy.teluguthesis.com/ 

సమరపణ 
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ధ్నయవాదాలతో …. 

http://academy.teluguthesis.com/

